
Hi ha vida fora la Terra? 
Presentació 

Com astrobiòlegs i astrobiòlogues que treballeu 
per l’ESA (Agència Espacial Europea), dedicats a 
la recerca de vida extraterrestre, teniu l’objectiu 
d’investigar si, l’organisme trobat a la superfície 
de Mart (imatge 1), correspon o no a un ésser viu. 
Per fer-ho, haureu d’aplicar tots els 
coneixements que teniu sobre els éssers vius i 
dur a terme un seguit d’experiments, el que us 
permetrà arribar a unes conclusions. 

 
 
Imatge 1. Organisme trobat a Mart, observat a 
través del microscopi. Font: http://www.esa.int/ 

La vostra missió 

Cada membre del grup, haurà d’elaborar un article científic, on s’especifiqui com 
heu dut a terme aquesta investigació. En el document “Elaboració d’un article 
científic” trobareu totes les indicacions de com heu d’escriure aquest informe.  

Per a fer-ho, treballareu en equips de 4 persones, cada una especialitzada en un 
tema diferent i per tant, encarregada de fer unes proves concretes. Així doncs, 
abans de començar, completeu la següent taula: 

Especialista Tipus cel·lular Nutrició Reproducció Relació 

Nom     

 

Ara sí, ja podeu començar a investigar!  

  



 

Les condicions de vida a Mart  

Us han encomanat la missió d’esbrinar si l’organisme trobat a Mart és o 
no un ésser viu. Però, abans de rebre el finançament per començar a fer 
els experiments, cal que fabriqueu un laboratori que us permeti 
reproduir les condicions del planeta vermell, atès que és molt diferent 
de la Terra. 

Feu una llista de les característiques d’aquest planeta que haurem de tenir en 
compte. Trieu bé quines dades ens interessen per dur a terme aquesta 
investigació. Per exemple, la temperatura és un factor important per a la 
supervivència d’un ésser viu, en canvi, el diàmetre del planeta no. 
 

 

 

Busqueu per Internet aquestes característiques i anoteu-les, en forma de llistat, en 
el següent requadre. 

 

 

Així doncs, com ha de ser el vostre laboratori i quines condicions de Mart heu de 
reproduir? 

 



 

 

 

Prova 1. Tipus cel·lular 

Amb totes les proves descrites a continuació es pretén demostrar si l’organisme 
trobat a la superfície de Mart és un ésser viu. Concretament, aquesta prova té com 
a finalitat observar si està format per cèl·lules i en cas afirmatiu, descriure els tipus 
de cèl·lules que té (eucariota o procariota). Per fer-ho, has d’utilitzar el microscopi. 

Abans de començar, hem de definir l’objectiu, la hipòtesi i la metodologia. 

Objectiu El nostre objectiu és investigar/esbrinar/observar ... 

Hipòtesi Potser… 

Metodologia El procediment es divideix en diferents etapes … 
En la primera etapa s’ha … 
Seguidament, s’ha ... 
Posteriorment, s’ha … 
L’augment utilitzat per fer l’observació és … 
Finalment, s’ha … 
Les dades s’han representat de forma que ... 

Resultats Com veiem en la figura ... 
Comparativament, … és més gran/intens que … 
Hi ha/No hi ha diferències entre ... 

Conclusions A partir dels resultats obtinguts  veiem que si quan… llavors/per tant… perquè/ja 
que… 
Com que…. això voldria dir que… donat que … 
Així doncs, concloem que …, atès que ... 
Finalment, arribem a la conclusió que ... 

 

A continuació, fes una representació d’allò observat amb el microscopi i inclou 
també una fotografia. Escriu amb quins augments estàs fent l’observació.  

  



 

 

Prova 2. Nutrició 

Amb totes les proves descrites a continuació es pretén demostrar si l’organisme 
trobat a la superfície de Mart és un ésser viu. Concretament, aquesta prova té com 
a finalitat observar si té la capacitat de captar nutrients de l’entorn per obtenir 
energia i de quina manera es nodreix (heteròtrof o autòtrof). Per fer-ho, has dut a 
terme els tres experiments descrits a continuació. 

Experiment 1 
Has col·locat una placa 
de petri amb medi 
nutritiu format 
principalment per 
sucres (concretament 
glucosa), aigua i sals 
minerals, que contenia 
una mostra d’aquests 
organismes, dins d’un 
armari tancat, a la 
foscor, durant 4 dies i a 
una temperatura 
similar a la de Mart (-
63ºC). Després 
d’aquest temps, la 
placa obtinguda és la 
següent: 

 

Experiment 2 
Has col·locat una placa 
de petri amb medi 
nutritiu format 
principalment per 
sucres (concretament 
glucosa), aigua i sals 
minerals, que contenia 
una mostra d’aquests 
organismes, dins d’un 
armari tancat amb un 
focus de llum, durant 4 
dies i a una 
temperatura similar a 
la de Mart (-63ºC). 
Després d’aquest 
temps, la placa 
obtinguda és la 
següent: 

 

Experiment 3 
Has col·locat una placa 
de petri amb medi 
nutritiu format 
únicament per aigua 
destil·lada, que 
contenia una mostra 
d’aquests organismes, 
dins d’un armari 
tancat amb un focus 
de llum, durant 4 dies i 
a una temperatura 
similar a la de Mart (-
63ºC). Després 
d’aquest temps, la 
placa obtinguda és la 
següent: 
 

 

Experiment 4 
Has col·locat una placa 
de petri amb medi 
nutritiu format 
únicament per aigua 
destil·lada, que 
contenia una mostra 
d’aquests organismes, 
dins d’un armari 
tancat a la foscor, 
durant 4 dies i a una 
temperatura similar a 
la de Mart (-63ºC). 
Després d’aquest 
temps, la placa 
obtinguda és la 
següent: 

 

Objectiu El nostre objectiu és investigar/esbrinar/observar ... 

Hipòtesi Potser… 

Variable independent, 
dependent i variables 
controlades 

 

Grup control Per tal d’observar que els resultats són causats per (variable independent)  … i 
no per …, hem ... 

Metodologia El procediment es divideix en diferents etapes … 
En la primera etapa s’ha … 
Seguidament, s’ha ... 
Posteriorment, s’ha … 
Finalment, s’ha … 
Per calcular … s’ha … 
Les dades s’han representat de forma que ... 

      
  



Resultats Com veiem en la taula, es poden distingir … 
El següent gràfic ens mostra ... 
Comparativament, … és més gran/intens que … 
Hi ha/No hi ha diferències entre ... 

Conclusions A partir dels resultats obtinguts  veiem que si quan… llavors/per tant… perquè/ja 
que… 
Com que…. això voldria dir que… donat que … 
Així doncs, concloem que …, atès que ... 
Finalment, arribem a la conclusió que ... 

 

  



 

Prova 3. La reproducció  

Amb totes les proves descrites a continuació es pretén demostrar si l’organisme 
trobat a la superfície de Mart és un ésser viu. Concretament, aquesta prova té com 
a finalitat estudiar si té la capacitat de produir organismes iguals o pràcticament 
iguals a ell i en cas afirmatiu, veure el tipus de reproducció que té (sexual o asexual). 
Per fer-ho, has dut a terme els tres experiments descrits a continuació. 

Experiment 1 
Has col·locat una placa de petri 
amb medi nutritiu format 
principalment per sucres 
(concretament glucosa), aigua 
i sals minerals, que contenia 4 
d’aquests organismes, durant 5 
dies i a una temperatura similar 
a la de Mart (-63ºC). Cada dia, 
has anat anotant el nombre 
d’individus que apareixen en 
les plaques de petri. 

Experiment 2 
Has col·locat una placa de petri 
amb medi nutritiu format 
principalment per sucres 
(concretament glucosa), aigua 
i sals minerals, que contenia 1 
d’aquests organismes, durant 5 
dies i a una temperatura similar 
a la de Mart (-63ºC). Cada dia, 
has anat anotant el nombre 
d’individus que apareixen en 
les plaques de petri. 

Experiment 3 
Has col·locat una placa de petri 
amb medi nutritiu format 
principalment per sucres 
(concretament glucosa), aigua 
i sals minerals, que no contenia 
cap organisme, durant 5 dies i a 
una temperatura similar a la de 
Mart (-63ºC). Cada dia, has anat 
anotant el nombre d’individus 
que apareixen en les plaques 
de petri. 

 

Els resultats obtinguts els has 
recollit en la taula i gràfic que tens 
a continuació: 

Dies Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3 

0 4 1 0 

1 8 2 0 

2 16 4 0 

3 32 8 0 

5 64 16 0 

 

 

 

 

Objectiu El nostre objectiu és investigar/esbrinar/observar ... 

Hipòtesi Potser… 

Variable independent, 
dependent i variables 
controlades 

 

Grup control Per tal d’observar que els resultats són causats per (variable independent)  … i 
no per …, hem ... 

Metodologia El procediment es divideix en diferents etapes … 
En la primera etapa s’ha … 



Seguidament, s’ha ... 
Posteriorment, s’ha … 
Finalment, s’ha … 
Per calcular … s’ha … 
Les dades s’han representat de forma que ... 

Resultats Com veiem en la taula, es poden distingir … 
El següent gràfic ens mostra ... 
Comparativament, … és més gran/intens que … 
Hi ha/No hi ha diferències entre ... 

Conclusions A partir dels resultats obtinguts  veiem que si quan… llavors/per tant… perquè/ja 
que… 
Com que…. això voldria dir que… donat que … 
Així doncs, concloem que …, atès que ... 
Finalment, arribem a la conclusió que ... 

  



 

 

Prova 4. Relació 

Amb totes les proves descrites a continuació es pretén demostrar si l’organisme 
trobat a la superfície de Mart és un ésser viu. Aquesta prova té com a finalitat 
estudiar si té la capacitat de respondre als canvis de l’entorn. Concretament, has 
volgut observar si els canvis de temperatura de l’ambient, tenen algun efecte sobre 
aquest organisme marcià. Has triat aquesta característica, atès que la temperatura 
entre el dia i la nit a Mart varia molt, passant de 20ºC durant el dia a -80ºC durant 
la nit. Per fer-ho, has dut a terme els dos experiments descrits a continuació. 

Experiment 1 
Has col·locat una placa de petri amb medi 
nutritiu format principalment per sucres 
(concretament glucosa), aigua i sals minerals, 
que contenia 4 d’aquests organismes, i has anat 
canviant la temperatura durant el dia. Has 
mantingut aquests organismes a 20ºC durant 12 
hores i a -80ºC durant les 12 hores restants. Has 
enregistrat el comportament d’aquests i has 
observat que durant les hores de més calor, els 
4 organismes han creat una estructura al seu 
voltant com la que es veu a la següent imatge. 
 

Experiment 2 
Has col·locat una placa de petri amb medi 
nutritiu format principalment per sucres 
(concretament glucosa), aigua i sals minerals, 
que contenia 4 d’aquests organismes i els has 
mantingut una temperatura constant de -63ºC 
durant tot el dia. Has enregistrat el 
comportament d’aquests i no has observat 
canvis en la seva estructura. 

 

Objectiu El nostre objectiu és investigar/esbrinar/observar ... 

Hipòtesi Potser… 

Variable independent, 
dependent i variables 
controlades 

 

Grup control Per tal d’observar que els resultats són causats per (variable independent)  … i 
no per …, hem ... 

Metodologia El procediment es divideix en diferents etapes … 
En la primera etapa s’ha … 
Seguidament, s’ha ... 
Posteriorment, s’ha … 
Finalment, s’ha … 
Per calcular … s’ha … 
Les dades s’han representat de forma que ... 

  
 



Resultats Com veiem en la taula, es poden distingir … 
El següent gràfic ens mostra ... 
Comparativament, … és més gran/intens que … 
Hi ha/No hi ha diferències entre ... 

Conclusions A partir dels resultats obtinguts  veiem que si quan… llavors/per tant… perquè/ja 
que… 
Com que…. això voldria dir que… donat que … 
Així doncs, concloem que …, atès que ... 
Finalment, arribem a la conclusió que ... 

 

 


